
Vestby 
kommune

Verdensdagen for psykisk helse er en  internasjonal 
FN-dag og markeres offisielt 10. oktober. 
Målet er mer åpenhet om psykisk helse.

Her i kommunen markeres dagen med en  rekke ulike 
arrangementer fra 7. til 13. oktober.  Bla om!

1 0 .  O K T O B E R

Oversikt 
over alle 

 arrangementer i 
Vestby – gratis og 

åpne for alle!



Smil til en du 
ikke kjenner

Tema for 2019 
er «Gi tid»
Kampanjen har som mål 
å oppfordre oss alle til 
å bruke tiden på å gjøre 
ting som er godt for den 
psykiske helsen. Tid er 
penger, sier vi. Men tid 
er også oppmerksomhet, 
å vise interesse, og det 
å være tilstede. Hverdagen 
preges for mange av tidsklemma 
og multitasking. Det er på tide at vi 
tar en pause fra tidsjaget, ser opp og viser 
nærvær til de rundt oss. Kampanjen oppfordrer også til å gi tid til seg selv, 
ved å være oppmerksom på hvordan man har det.

Det blir foredrag med Ingrid Marie Bruun og Helene Back på Vestby bibliotek. 
De forteller sin historie om psykisk sykdom. I foredraget får du høre hvordan de 
har jobbet med seg selv for å få tilbake gleden i livet og å føle seg bra nok. Det 
serveres kaffe og kaker.

Foredrag med Ingrid Marie Bruun og Helene Back 
om psykisk helse
Tid:  Mandag 7. oktober kl. 18.00
Sted:  Vestby bibliotek
Arrangør:  Mental Helse Vestby

DETTE SKJER 
I VESTBY!

Arrangementene 
er gratis og åpne 

for alle!

Vestby 
kommune

Dra på tur med 
en venn, nabo eller 
en du ikke har hatt 
kontakt med på en 

stund 

Hva kan 
du gjøre?

 Inviter noen på 
søndagsmiddag

Ring istedenfor 
å sende tekst-

melding

Meld deg som 
 frivillig. Det finnes 
mange lokale lag 
og  organisasjoner

Gjør noen en 
 tjeneste uten at 

de har bedt 
om det

Gi barna dine 
mer tid ved 
å følge de på 

trening/øvelse



Vestby Frivilligsentral har åpen dag med foredrag av Helene Back og informa-
sjon om hvordan man kan bli frivillig i Vestby. Foredraget starter kl. 12. Helene 
Back forteller om sin erfaring med selvmordstanker, angst og depresjon. Hun 
forteller steg for steg hvordan hun har jobbet med meg selv, om å ta et steg av 
gangen og ikke gi opp. 

Foredrag om psykisk helse og informasjon om hvordan 
man kan bli frivillig i Vestby kommune 
Tid:   Torsdag 10. oktober kl. 12.00 (det serveres enkel lunsj inkl. 

kaffe og vaffel kl. 11.00 til kr. 40,-)
Sted:  Fjellbakkveien 5
Arrangør:  Vestby Frivilligsentral  

Simen Almås forteller sin historie om veien «Tilbake til livet», etter både å 
være med i en eksplosjonsulykke som 13-åring og overlevd utøya i 2011. Et 
inspirasjonsforedrag om hvordan møte og takle utfordringer i livet med fokus på 
psykisk helse. 
•  Hvordan møte ungdommer som sliter psykisk og går gjennom tøffe perioder/

hendelser?
• Hvordan ruste ungdom til å takle utfordringer?

Foredrag med Simen Almås «Tilbake til livet»
Tid:  Tirsdag 8. oktober kl. 18.00-19.00
Sted:  Grevlingen skole- og kultursenter – Kultursalen
Arrangør:  Vestby kommune, kultur

Dagsenterbrukere og alle andre som er nysgjerrig på hvem vi er hjertelig 
 velkommen til Ødemørk. Det blir felles buss fra Rådhusgata kl 10, felles buss-
retur kl 13. Også mulig å møte direkte for den som vil det. Ingen kostnad eller 
påmelding er nødvendig. Lett bevertning.
Hva skjer: 
•  Representant for Verdensdagen for Psykisk Helse kommer og forteller om dagen.
•  Uformell møteplass og sosialt samvær, hvor du kan treffe dagsenteransatte og 

høre om vårt tilbud.

Lavvo-prat med Dagsenteret
Tid:  Tirsdag 8. oktober kl. 10.30-13.00
Sted:  Ødemørk-Lavvo
Arrangør:   Vestby kommune,  

Enhet for Psykisk Helse- og Rustjeneste 

Sanitetsforeningen og autismeforeningen tar videre initiativ til faste treff på 
biblioteket 1. tirsdagen i måneden fra kl. 19.00-21.00. 
DET FØLES LETTERE NÅR EN ER SAMMEN.

Foredrag om autismespekteret fra en mammas perspektiv
Tid:  Torsdag 10. oktober kl. 18.00-20.30
Sted:  Vestby bibliotek
Arrangør:  Sanitetsforeningen i Vestby

DETTE SKJER 
I VESTBY!

Arrangementene 
er gratis og åpne 

for alle!

Stand med Mental Helse Vestby
Tid: 10. oktober
Sted:  Vestby stasjon
Tid: 12. oktober
Sted:  Vestby Storsenter



Gratis gruppetrening på Family Sport Club Vestby
Tid: Hele uka, 7.-13. oktober
Sted: Family Sport Club Vestby
Mer informasjon om senteret og timeplan på: www.fsc.no 

På tur med Vestby Turlag
Tid: 9. oktober, kl 11.00 - Tur til Jeløya
Sted:  Oppmøte på parkeringen ved Grevlingen flerbrukshall  

kl 11. Det blir samkjøring til Sørli båthavn. Derfra går 
turen på Kyststien og opp på Røedsåsen. Kafferast. 
Totalt 3,5-4 timer inkl. kjøring. 

Fysisk og psykisk helse
Fysisk aktivitet fremmer helse, bedrer humøret, gir energi, og reduserer 
stress. Regelmessig fysisk aktivitet bedrer den fysiske formen, og gjør 
oss mer rustet til å mestre hverdagens krav og utfordringer.

På tur med Vestby Turlag
Tid: 10. oktober, kl 11.00 - Tur i Kromskogen
Sted:  Oppmøte på Plantasjen kl 11. Her blir det en fin runde 

inn i skogen på ca 2 timer. Kafferast.

Gratis treningsdag 
Tid:  Lørdag 12. oktober, kl.12.00-16.30
Sted:  Vestby Arena
Arrangør:  Friskis & Svettis Vestby

Bli med på treningsdag for alle! Vi vil tilby tre ulike treninger, så alle kan 
finne noe som passer. 
Vi byr på smoothie og nøtter, kaffe og frukt. Det vil bli trekning av 
premier på alle treningene. Mer informasjon om dagen finnes på www.
friskissvettis.no/vestby. 

DETTE SKJER 
I VESTBY!

Arrangementene 
er gratis og åpne 

for alle!



#Verdensdagen    #Gitid     #Psykiskhelse

Flere barnehager og  skoler i 
 Vestby markerer Verdensdagen for 
psykisk helse med ulike aktiviteter.

Vestby 
kommune
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